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Verslag openbare vergadering van de commissie Oud-Rijswijk (COR)  

welk gehouden is op 8 januari 2018 
 

Aanwezig:  
Vijf bewoners waaronder raadsleden van enkele politieke partijen, Ewout Dönszelmann 
(voorz.), Erik van der Veer (secr.) en Yvon Schuller (best. lid) 
  

 
1. Opening 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom en stelt voor  
om een zo kort mogelijke vergadering te houden zodat het accent ligt op de Nieuwjaarsborrel. 
 

 
2. Mededelingen / vragen vanuit de buurt door bewoners 

Bewoner Van der Smam uit de Bomenbuurt komt voor het eerst op de bewonersvergadering 
naar aanleiding van de berichtgeving in Groot Rijswijk. Hij wil graag wat onderwerpen aan de 
orde brengen. 
- Wat gaat er precies gebeuren met de Ottoburg? 

o Dit i.v.m. de sportactiviteiten van het KBO op de maandag en de donderdag in de 
Ottoburg. De aanwezige hoofdzakelijke ouderen dames moeten zelf de zware stoelen 
klaar zetten en ook weer opruimen. Tevens ervaren zij vuile toiletten die overigens door 
de groep zelf schoongemaakt dienen te worden. Vroeger was hier de beheerder voor 
maar die zien ze niet meer. 
Ewout verteld in het kort wat er sinds september 2017 aan ontwikkelingen in gang zijn 
gezet met de Ottoburg waardoor het niet meer zo gaat zo als voorheen. Het RJT is 
verantwoordelijk voor de boven etage en het buurschap voor de grote benedenzaal.  
Wat betreft de zware stoelen wordt de suggestie gedaan om via de Uitdaging wellicht 
andere stoelen te regelen. Ook weet Ewout te vertellen dat er 15 februari 2018 een 
informatieavond komt vanuit de gemeente over de Ottoburg 

- Het onderhoud van de bovengrondse Avalex containers in de wijk.  
o Volgens meneer worden deze zeer slecht onderhouden dan wel schoongemaakt. 

Voorheen gebeurde dit regelmatig. Op klachten hierover reageert Avalex slecht of 
nauwelijks. 

- Overlast Bomen in de straten 
o Door de grote van de bomen – grote wortels – is hier en daar de bestrating erg slecht 

en gevaarlijk. De voornamelijk oudere bewoners in de wijk zijn erg bang voor valpartijen 
ivm de slechte bestrating door o.a. wortelgroei. Tevens erg veel overlast van blad en 
plak wat van de bomen afkomt. Voorheen werd dit nog wel eens schoongeveegd door 
de jongens van de DSW groenvoorziening echter deze worden al heel; lang niet 
opgemerkt in de wijk door de bewoners zo ook de veegwagen die helemaal uit beeld te 
zijn verschenen in dit gedeelte van de Bomenbuurt. Bewoners zijn momenteel met een 
actie bezig bij de gemeente om de ‘verkeerde’ bomen weg te krijgen in de straten. 80% 
van de bewoners is hier inmiddels voor. 
Er wordt in het kort uitgelegd wat mogelijkheden voor deze groep bewoners zou kunnen 
zijn om een en ander onder de aandacht te krijgen. Wellicht kan Carole Tefij 
wijkcoördinator bij de gemeente hierbij behulpzaam kunnen zijn. Wat betreft de bomen 
wordt er door verwezen naar het platform groen. 
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- Parkeren Esdoornstraat. 

o Er is inmiddels met de bewoners / omwonende een gesprek geweest met de gemeente. 
Hierbij zijn onderling wat afspraken gemaakt welk inmiddels in een verslag van de 
gemeente aan de aanwezigen is verstuurd. Opmerkelijk is dat er kennelijk andere 
afspraken zijn opgenomen in het verslag dan was besproken. De SBOR wacht een 
eventuele reactie van de bewoners af hoe verder te gaan. 

- Weggeefwinkel 
o Er wordt in het kort verteld dat zij de nieuwe huurders worden van de 1e etage waar 

voorheen Kronenburch zat. Na de verhuizing zullen zij eind februari 2018 haar deuren 
openen. Van de weggeefwinkel maken momenteel zo’n 900 cliënten gebruik. 

 
Nadat er geen verder vragen of opmerkingen zijn sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een 
ieder uit om gezamenlijk te toosten op het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
 
.  


